
Plan operacyjny KSOW na lata 2022-2023 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny) - Samorząd Województwa Opolskiego - lipiec 2022 Załącznik nr 1 do Uchwały 6/2022 WGR ds. KSOW z dnia 27 lipca 2022 r.

Nazwa wskaźnika Wartość Jednosta miary 2022 2023 2022 2023 2022 2023

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s

liczba warsztatów 4 szt.

liczba uczestników 

warsztatów
120 os.

liczba spotkań 1 szt.

liczba uczestników 

spotkania 
45 os.

liczba tytułów 

publikacji
1 szt.

nakład 200 szt.

liczba wyjazdów 

studyjnych
1 szt.

liczba uczestników 30 os.

liczba tytułów 

publikacji
1 szt.

nakład 6 000 szt.

liczba tytułów 

publikacji
2 szt.

nakład 6 000 szt.

liczba konkursów 1 szt.

liczba uczestników 

konkursów
100-200 os. 

liczba spokań 3 szt.

liczba uczestników 

spotkań
150 os.

liczba tytułów 

publikacji
1 szt.

nakład 1 000 szt.

liczba konferencji 1 szt.

liczba uczestników 

konferencji
70 os.

liczba warsztatów 15 szt. 

liczba uczestników 

warsztatów
225 os.

liczba wyjazdów 

studyjnych
1 szt.

liczba uczestników 

wyjazdu studyjnego
20 os. 

liczba warsztatów 6 szt.

liczba uczestników 

warsztatów
100 os.

liczba audycji 

/programów w 

internecie 

1 szt.

liczba odwiedzin 

strony internetowej 
5 000 os.

5.

Edukacja rolników/właścicieli gospodarstw rolnych z powiatu 

nyskiego i ościennych w zakresie innowacji i nowoczesnych 

technologii w produkcji rolnej. Innowacje w rolnictwie mają 

charakter wielokierunkowy: organizacji, technologii uprawy. 

konferencja

Regionalne Centrum 

Doradztwa 

Rolniczego Aneta 

Mulska

6 650,00 __

1 1 13

Przeprowadzenie warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży z obszaru 

działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” oraz 

organizacja dwudniowej wizyty studyjnej krajowej dla mieszkańców wsi.

Wzrost kompetencji związanych z ochroną środowiska i ekologii 

wśród mieszkańców Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś 

Historyczna” poprzez organizację wyjazdu studyjnego krajowego 

oraz warsztatów ekologicznych  

Mieszkańcy obszaru działania 

Stowarzyszenia „Brzesko-

Oławska Wieś Historyczna” z 

woj. opolskiego (Gmina Lewin 

Brzeski, Olszanka, Skarbimierz 

oraz Grodków).

„Ekologicznie - czyli 

jak ?”
II-IV

warsztaty

wyjazd studyjny 

krajowy

_ 72 593,60 _ 62 765,00 _

39 829,58 34 840,50__ _

_1 1 6

Wydanie publikacji książkowej pt. „Powiat Strzelecki od kuchni”, 

co przyczyni się do atrakcyjnego pod względem formy sposobu 

przekazania historii powiatu, w tym historii i tradycji kulinarnych 

oraz do integracji lokalnego społeczeństwa. Publikacja zaktywizuje 

lokalną społeczność poprzez czynny udział w tworzeniu zbioru 

przepisów mieszkańców, gdyż będzie stanowiła skarbnicę wiedzy o 

dawnej, szeroko pojętej kuchni w Powiecie Strzeleckim, a także 

zmian i „ewolucji” na tej płaszczyźnie oraz wzmocnienie kapitału 

społecznego i wypromowanie dziedzictwa kulinarnego.

Wydanie publikacji popularno-naukowej traktującej o tradycjach i historii 

kulinariów na terenie wsi i miast Powiatu Strzeleckiego wraz z 

uwzględnieniem wpływów kuchni regionalnej: kuchni śląskiej, niemieckiej, 

czeskiej, kresowej i polskiej oraz spotkań autorskich z autorami 

poszczególnych, wybranych w ramach tejże publikacji tematów, a także 

zorganizowanie 3 spotkań autorskich z autorami poszczególnych, wybranych 

w ramach tejże publikacji tematów. 

Mieszkańcy województwa 

opolskiego, w szczególności 

Powiatu Strzeleckiego 

zamieszkujący obszary 

wiejskie. Grupa docelowa 

obejmuje zarówno uczniów 

szkół podstawowych, jak i 

ponadpodstawowych z terenu 

Powiatu Strzeleckiego, ale i 

dorosłych mieszkańców 

powiatu.

62 684,00

spotkanie

publikacja/material 

drukowany

„Powiat Strzelecki od 

kuchni”

Gmina Olesno

6 650,00_III-IV1 1 9

Innowacje w 

gospodarstwach 

rolnych

Rolnicy z obszarów wiejskich 

województwa opolskiego, 

powiatów: nyskiego, 

brzeskiego oraz prudnickiego.

6 415,25 _ 5 627,25 _ Gmina Pokój

Organizacja konferencji dla rolników z zakresu innowacji  w gospodarstwach 

rolnych, dotyczących wdrożenia nowoczesnych technologii w produkcji rolnej.

_warsztaty6 1 13

Przeprowadzenje cyklu warsztatów z zakresu ochrony środowiska i zmian 

klimatycznych: 1. Warsztaty o segregacji odpadów, 2. Warsztaty o 

mikrolastiku, 3. Las w słoiku, 4. Obrazy z mchem, 5. Warsztaty z tworzenia 

woskowijek, 6. Tabliczki zapachowe.

Edukacja mieszkańców Gminy Pokój związanych z racjonalnym 

gospodarowaniem zasobów w zakresie gospodarki odpadami, 

ochrony środowiska i zmian klimatycznych, zachęcenie 

mieszkańców do uczestnictwa w życiu społecznym. Wzmocnienie 

kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności 

lokalnej ma na celu zachęcenie do uczestnictwa w życiu 

społecznym, podejmowanie inicjatyw proekologicznych, rozwój 

miejsc pracy na obszarach wiejskich w oparciu o rozwój 

przetwórstwa dóbr naturalnych.   

Mieszkańcy Gminy Pokój, 

działacze ngo z terenu Gminy 

Pokój współpracujący przy 

organizacji oraz 

przeprowadzeniu warsztatów. 

Wielkie zmiany 

zaczynają się od 

Ciebie – Zacznij 

myśleć EKO

_ 27 000,00 _6 1,3 13

Promocja cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów i 

gatunków roślin i zwierząt w Gminie Olesno, poprzez wykonanie 

filmu promocyjnego na temat dziedzictwa naturalnego i 

kulturowego obszarów wiejskich, z poszanowaniem zasad 

zrównoważonego rozwoju.

Realizacja filmu promującego walory przyrodnicze i krajobrazowe Gminy 

Olesno wraz z prezentacją w terenie form ochrony przyrody.

Mieszkańcy obszarów 

wiejskich na terenie gminy 

Olesno 

film

„Promocja walorów 

przyrodniczych i 

krajobrazowych ziemi 

oleskiej szansą na 

rozwój turystyki 

wiejskiej”

Zorganizowanie wyjazdu studyjnego dla osób z terenu Euro-country do 

Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej oraz wydaniu ulotki z Questem o 

terenie oraz ciekawymi miejscami do zwiedzania na terenie Euro-Counnry

II-IV _ 44 331,79

Wspólnie tworzymy i 

ochraniamy zasoby 

przyrodnicze wsi

warsztaty/spotkanie 

publikacja/materiał 

drukowany

Mieszkańcy terenu Euro-

Country, agroturyści, 

przedstawiciele organizacji 

pozarządowych, włodarze 

gmin, turyści.

8. II-IV _ 32 150,40

6 1 6

Przeprowadzeniu konkursu plastycznego dla uczniów klas I-III szkół 

podstawowych z terenu LGD „Górna Prosna” oraz  wydanie publikacji pt. 

Opowiem Ci bajkę… czyli opowieści znad Górnej Prosny wraz z grą memory.  

Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w rozwój obszaru LGD 

„Górna Prosna oraz aktywizacja i włączenie w życie społeczne 

dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych poprzez przeprowadzenie 

konkursu plastycznego oraz wydanie publikacji z grą memory.

Uczniowie klas I-III szkół 

podstawowych z terenu LGD 

„Górna Prosna”, mieszkańcy 

terenu LGD "Górna Prosna" i 

mieszkańcy województwa 

opolskiego chcący zapoznać 

się z dziedzictwem 

kulturowym jakim w 

znaczącym stopniu są 

legendy.

7. I-IV

konkurs

publikacja/materiał 

drukowany

OPOWIEM CI BAJKĘ… 

czyli opowieści znad 

Górnej Prosny

II-IV

II-IV _ 69 470,00 _

_ 37 100,00 _

Uzasadnienie: Operacja pn. "Przedsiębiorcze wsie tematyczne oraz oferta gier terenowych- dobrym przykładem dla mieszkańców terenu Euro-Country" wybrana w ramach konkursu 6/2022 dla partnerów KSOW.

Uzasadnienie: Operacja pn. "Promocja walorów przyrodniczych i krajobrazowych ziemi oleskiej szansą na rozwój turystyki wiejskiej" wybrana w ramach konkursu 6/2022 dla partnerów KSOW.

3.

Lokalna Grupa 

Działania "Górna 

Prosna"

Uzasadnienie: Operacja pn. "Wielkie zmiany zaczynają się od Ciebie – Zacznij myśleć EKO" wybrana w ramach konkursu 6/2022 dla partnerów KSOW.

Uzasadnienie: Operacja pn. "OPOWIEM CI BAJKĘ… czyli opowieści znad Górnej Prosny" wybrana w ramach konkursu 6/2022 dla partnerów KSOW.

Uzasadnienie: Operacja pn. "Innowacje w gospodarstwach rolnych" wybrana w ramach konkursu 6/2022 dla partnerów KSOW.

Uzasadnienie: Operacja pn. "Ekologicznie - czyli jak" wybrana w ramach konkursu 6/2022 dla partnerów KSOW.

4. Powiat Strzelecki

6.

Stowarzyszenie 

Brzesko-Oławska 

Wieś Historyczna

Uzasadnienie: Operacja pn. "Powiat Strzelecki od kuchni" wybrana w ramach konkursu 6/2022 dla partnerów KSOW.

_

W ramach realizacji operacji planuje się: organizację warsztatów na temat 

zagadnień związanych ze środowiskiem naturalnym na terenach wiejskich, 

spotkania podsumowującego i wydania publikacji - broszury podsumowującej 

warsztaty.

Utworzenie platformy współpracy pomiędzy wsiami województwa 

opolskiego, a przedstawicielami świata nauki w celu pogłębiania 

wiedzy, koordynacji i wspólnych działań na rzecz ochrony i 

odtwarzania naturalnych zasobów przyrodniczych opolskiej wsi.

wyjazd studyjny 

krajowy

publikacja/materiał 

drukowany

II-IV _ 30 503,00 _

Uzasadnienie: Operacja pn. "Wspólnie tworzymy i ochraniamy zasoby przyrodnicze wsi" wybrana w ramach konkursu 6/2022 dla partnerów KSOW.

1.
Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi Lipowa

Stowarzyszenie 

"EURO-COUNTRY"
2.

4 1 6 18 000,00

Mieszkańcy wsi województwa 

opolskiego, ze szczególnym 

uwzględnieniem mieszkańców 

wsi realizujących zagadnienia 

ochrony przyrody i 

posiadających zorganizowane 

społeczeństwo 

/stowarzyszenia/.

6 1 6

Przedsiębiorcze wsie 

tematyczne oraz 

oferta gier 

terenowych- dobrym 

przykładem dla 

mieszkańców terenu 

Euro-Country

Celem operacji jest wsparcie włączenia społecznego, ograniczenie 

ubóstwa, rozwój gospodarczy obszaru Euro-Country, zwiększenie 

udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich, ułatwienie wymiany wiedzy 

pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów 

wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnienie rezultatów działań na 

rzecz rozwoju obszaru Euro-Country.

Lp.
Priorytet 

PROW
Cel KSOW

Działanie 

KSOW
Nazwa/tytuł operacji Przedmiot operacji Forma realizacji operacji

Wskaźniki monitorowania realizacji operacji
Grupa docelowaCel operacji Wnioskodawca

Harmonogram / termin 

realizacji 

(w ujęciu kwartalnym)

Budżet brutto operacji  

(w zł)

Koszt kwalifikowalny operacji (w 

zł)



liczba konkursów 1 szt.

liczba uczestników 

konkursów/sołectw
25 szt.

liczba tytułów 

publikacji
1 szt.

nakład 3 000 szt.

liczba konferencji 1 szt.

liczba uczestników 

konferencji
151 os.

audycja liczba audycji 23 szt.

liczba tytułów 

publikacji
1 szt.

nakład 2 000 szt.

liczba szkoleń 1 szt.

liczba uczestników 

szkoleń
30-50 os.

materiały promocyjne
liczba toreb 

promocyjnych
200 szt.

2022 2023

Razem 10 350 000,00

Uzasadnienie: Zaproponowano kolejnemu partnerowi z listy rankingowej wykorzystanie pozostałej kwoty do realizacji kolejnej operacji. Po uzgodnieniu z partnerem nastąpi dofinansowanie do kwoty limitu środków w ramach Konkursu nr 6/2022 dla Partnerów KSOW

konferencja

Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa 

Działania "Kraina 

Dinozaurów"

9. 16 6
„Bogactwo sołectw 

Krainy Dinozaurów”

Celem operacji „Bogactwo sołectw Krainy Dinozaurów” jest 

wymiana i rozpowszechnienie wiedzy z zakresu dotychczasowego 

działania i możliwości podjęcia nowych inicjatyw przez sołectwa z 

obszaru działania LGD "Kraina Dinozaurów". Przy współpracy z 

dodatkowymi partnerami w bezpośredni sposób zostanie ukazana 

możliwość korzystania z dobrodziejstw obszarów wiejskich i 

drzemiącego w nich potencjału. 

konkurs

publikacja

Przeprowadzenie konkursu pn "Aktywne sołectwo" dla przedstawicieli sołect 

Krainy Dinozaurów, wydanie publikacji "Bogactwo sołectw Krainy 

Dinozaurów"promującej walory sołectw z obszaru działania LGD "Kraina 

Dinozaurów" oraz organizacja konferencji podsumowującej.

Mieszkańcy województwa 

opolskiego, a w szczególności 

mieszkańcy i działacze 

sołectw z obszaru LGD "Kraina 

Dinozaurów"

I-IV _ _ _69 995,76 52 801,00

Operacje własne

Liczba

Kwota

_ 65 621,58 _ 42 532,25 _

Opolska Regionalna 

Organizacja 

Turystyczna

publikacja

szkolenie

Uzasadnienie: Zaproponowano kolejnemu partnerowi z listy rankingowej wykorzystanie pozostałej kwoty do realizacji kolejnej operacji. Po uzgodnieniu z partnerem nastąpi dofinansowanie do kwoty limitu środków w ramach Konkursu nr 6/2022 dla Partnerów KSOW

10. 6 1,3 13

Szlak Kulinarny 

Opolski Bifyj – 

promocja i 

upowszechnianie 

wiedzy dotyczącej 

dziedzictwa 

kulinarnego regionu

Celem operacji jest kontynuacja podjętych na przestrzeni lat 

licznych działań na rzecz rozwoju i promocji Szlaku Kulinarnego 

Województwa Opolskiego „Opolski Bifyj”, promocja Szlaku 

Kulinarnego Województwa Opolskiego „Opolski Bifyj”, wzrost 

wiedzy i świadomości na temat atrakcyjnych miejsc związanych z 

turystyką kulinarną województwa opolskiego, informacja o 

produktach regionalnych i lokalnych wytwarzanych przez 

producentów województwa opolskiego nieprzemysłowymi 

metodami produkcji rolno – spożywczej;

wzrost informacji o tradycyjnej rodzimej kuchni, zwyczajach i 

obrzędach kulinarnych oraz  wzrost informacji o daniach i 

potrawach znajdujących się na liście produktów tradycyjnych 

województwa opolskiego.

Przeprowadzenie kampanii radiowej obejmującej audycje, zorganizowanie 

szkolenia dot. wymiany dobrych praktyk w obszarze promocji, dostępności i 

wykorzystania możliwości oraz potencjału produktów tradycyjnych, 

regionalnych i lokalnych Opolszczyzny, wydanie publikacji Przyjazny 

Przewodnik Kulinarny „Opolski Bifyj” edycja 2. oraz wykonanie materiałów 

promocyjnych – dużych toreb z logo Szlaku Kulinarnego „Opolski Bifyj”.   

Mieszkańcy województwa 

opolskiego, turyści krajowi, 

miłośnicy regionalnych 

kulinariów, pasjonaci 

poszukujący ofert związanych 

z tradycyjną, regionalną i 

lokalną kuchnią, lokalni 

przedsiębiorcy głównie z 

terenów wiejskich, 

pracownicy, osoby związane z 

promocją i tworzeniem oferty 

turystycznej w regionie, 

producenci produktów 

lokalnych i regionalnych, 

restauracji należący do Szlaku.  

II-IV


